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Tervetuloa VaRes Cup:iin 2019!
Vantaan Reserviläiset ry järjestää perinteisen VaRes Cup SRA-sarjakilpailun. 

Kilpailussa ammutaan neljä osakilpailua ja lopputuloksiin lasketaan kolme parasta suoritusta.

Kilpailusarjat ovat Avo, Vakio, H50, TST ja Naiset. Lisäksi lokakuun kilpailu on osa TST-Cup osakilpailua.

Tästä käsiohjelmasta näet alustavat rastikuvaukset. Kilpailualueen kartasta löydät rastien sijainnit.
Kilpailut pidetään Lopen ampumaurheilukeskuksessa, osoite: Lopen ampumarata, Nummenrannantie 769, 12920 Loppi

WGS 84 lat 60.72540 lon 24.32887

YKJ P6737992 I3354422

Kilpailupäivämäärät:

Cup I – 5.5.2019
Cup II – 7.7.2019
Cup III – 1.9.2019
Cup IV – 6.10.2019

Sunnuntaina 1.9.

09.30 – 10.30 Kilpailijoiden ilmoittautuminen kilpailutoimistoon
10.45 Alkupuhuttelu (150m parkkialue)
11.00 –> Kilpailu

Kilpailuorganisaatio / Vares Cup 3:

Mikko Lehtinen, kilpailunjohtaja, puh. 050-493 6677

Lauri Nuutinen, kilpailun varajohtaja, puh. 040-5222600

TÄRKEÄÄ!!!

Kilpailupäivänä alueella on paljon autoja ja näin ollen ruuhkaa. Tästä johtuen majan eteen pysäköinti on kielletty ja majan paikoitustila on varattu toimitsijoita 
sekä huoltoa varten! Katso lopussa olevasta aluekartasta paikoitusalueet!
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Kilpailun rastit:
2 kpl kivääri
1 kpl kivääri ja pistooli
2 kpl pistooli

MINIMI LAUKAUSMÄÄRÄT:
Kivääri: 64
Pistooli: 39



Rasti 1 – Taisteluparin evakuointi (150m - rata)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri
Taulut 12x SRA-taulu, 2x Popperi
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, popperit 5 pistettä
Ampumaetäisyydet 15-100m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 130 pistettä
Minimilaukausmäärä 26 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Olet partiossa taistelijaparisi kanssa, kun vihollisen sissijoukkue yllättää teidät. 
Taistelijaparisi liikkui partion kärkimiehenä ja äkillisen tulenavauksen jälkeen 
haavoittuu vakavasti. Tiedät, että evakuointipisteelle ei ole pitkä matka ja aiot 
saada teidät molemmat sinne!

Rastin suoritustapa Aloitus merkityltä paikalta XX, kivääri ladattuna kannossa 45ᵒ kulmassa.
Äänimerkistä evakuoitava taistelijapari alueelta A alueelle B ja ammuttava 
taulut T1-T12 niiden näkyessä sekä popperit PP1-PP2 alueelta B.

Evakuoitavan taistelijaparin oltava n. metrin etäisyydellä ampujasta ammunnan 
aikana. Evakuoitavan taistelijaparin jonkin osan oltava alueella B ennen 
viimeistä laukausta.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Evakuoitavan kuljettamatta jättäminen -> toimintavirhe
- Evakuoitava yli metrin päässä ampujasta ammuttaessa -> toimintavirhe per 
laukaus
- Evakuoitavan puuttuminen alueelta B -> toimintavirhe
- Popperien ampuminen muualta kuin alueelta B -> toimintavirhe per laukaus
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Rasti 2 – Puolustustaistelu (100m - rata)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri/Pistooli
Taulut 10x SRA-taulu, 7x Popperi, 1x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, popperit 5 pistettä
Ampumaetäisyydet 15-80m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 135 pistettä
Minimilaukausmäärä 19 laukausta kivääri / 8 laukausta pistooli / 27 yhteensä
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Vihollinen on hyökkäämässä tuliasemaasi suurella joukolla. Tehtäväsi vaikuttaa 
mahdottomalta. Ottaessasi vastaan kohtisuoraan hyökkääviä vihollisia ja 
patruunoiden käydessä vähiin, huomaat osan vihollisista lähteneen koukkaamaan ja 
aiot torjua heidät pistoolia käyttäen. Tämä rasti käydään viimeiseen mieheen!

Rastin suoritustapa Aloitus seisten merkityltä paikalta XX, alueelta A. Kivääri ladattuna kannossa 45ᵒ 
kulmassa. Pistooli kotelossa ilman lipasta.

Äänimerkistä ammuttava taulut T1-T6 sekä popperit PP1-PP7 alueelta A merkatuista 
aukoista. Tämän jälkeen jätettävä kivääri lataamattomana tai varmistettuna 
osoitettuun paikkaan pöydälle ja ammuttava pistoolilla taulut T7-T10

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
-Taulujen T1-T6 ja popperien PP1-PP7 ampuminen muualta kuin alueelta A -> 
toimintavirhe per laukaus
-Taulujen T7-T10 ampuminen muulla kuin pistoolilla -> toimintavirhe per laukaus
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Rasti 3 – Hyvästi hyvä uni (vasen monttu)

Rastityyppi Pitkärasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Kivääri
Taulut 6x SRA-taulu, 7x Popperi, 1x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, popperit 10 pistettä
Ampumaetäisyydet 5-30m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 130 pistettä
Minimilaukausmäärä 19 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Olet juuri nukahtanut kipinävuorosi jälkeen, kun annetaan hälytys! Hyppäät unen 
seasta valmiina toimintaan, mutta aseesi on telineessä ja lippaat varusteittesi seassa. 
Nyt on kiire!

Rastin suoritustapa Aloitus selin maaten paikalta XX. Kivääri telineessa ja käytettävät lippaat 
ammuslaatikossa telineen vieressä.

Äänimerkistä ammuttava popperit PP1-PP7 alueelta A sekä taulut T1-T6 niiden 
näkyessä.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Popperien ampuminen muualta kuin alueelta A -> hylkäys (turvallisuus)
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Rasti 4 – Hyökkäys, paras puolustus! (keski monttu)

Rastityyppi Pikarasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Pistooli
Taulut 9x SRA-taulu, 2x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan
Ampumaetäisyydet 3-15m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / 90ᵒ oikea / 90ᵒ vasen
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 90 pistettä
Minimilaukausmäärä 18 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Olet kuljettamassa arvokasta tiedustelumateriaalia hylätystä vihollistukikohdasta.
Ohitat juuri hylätyksi luultua KK-asemaa, kun huomaat sen olevankin vartioitu. Tämä on 
ainoa reittisi pois alueelta, joten päätät hyökätä vihollisen kimppuun, ennen kuin he 
huomaavat sinut.

Rastin suoritustapa Aloitus seisten merkityltä paikalta XX, alueelta A. Kuljetettava laatikko käsissä.
Pistooli kotelossa ladattuna ja varmistettuna. (SERPA-tyyliset lipas kiinni)

Äänimerkistä kuljetettava laatikko paikkaan B ja ammuttava taulut T1-T9 niiden 
näkyessä.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Laatikon toimittamatta jättäminen alueelle B -> toimintavirhe
- Laatikon tarkoituksellinen toimittamisen yrittämättä jättäminen -> toimintavirhe
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Rasti 5 – Hyökkäys lähetystöön (oikea monttu)

Rastityyppi Pikarasti
Pistelaskutapa Rajoittamaton
Asetyyppi Pistooli
Taulut 6x SRA-taulu, 1x Popperi, 3x E/A-taulu
Taulujen pisteytys SRA-taulu sääntöjen mukaan, Popperi 10 pistettä
Ampumaetäisyydet 5-25m
Käsittelysektorit 90ᵒ ylös / 90ᵒ alas / oikea merkattu / vasen merkattu
Ampumasektorit Taustavalli
Maksimipisteet 70 pistettä
Minimilaukausmäärä 13 laukausta
Aloitus Rastituomarin antamasta äänimerkistä
Lopetus Viimeinen ammuttu laukaus

Kuvaus Rangaistuksena liian suuresta voimankäytöstä edellisessä tehtävässäsi, toimit 
suurlähetystössä vartiotehtävissä. Kesken liian leppoisan työpäivän, ääriryhmittymän 
jäsenet hyökkäävät lähetystöön käyttäen siviileitä kilpinään. Johtuen äärimmäisyyksiin 
viedystä ampuma-ase laista, kiitos EU:n, vartiossa aseita säilytetään suljetussa 
turvalaatikossa. Tehtävänäsi on tarttua pistooliisi ja torjua juuri alkava hyökkäys!

Rastin suoritustapa Aloitus istuen merkityltä paikalta XX, alueelta A. Pistooli ja käytettävät lippaat laatikossa 
pöydän alla.

Äänimerkistä nostettava laatikko pöydälle ja otettava ase ja käytettävät lippaat 
laatikosta. Tämän jälkeen ammuttava rajatulta alueelta taulut T1-T6 niiden näkyessä ja 
popperi PP1 alueelta B.

Virhepisteet ja rangaistukset Viimeisen SRA-sääntöversion mukaisesti
- Popperin PP1 ampuminen muualta kuin alueelta B -> hylkäys (turvallisuus)
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Majan eteen pysäköinti kielletty! 
Paikoitusalueet merkattu karttaan!
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